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Abstrakt 
Osteoporos är ett ökande hälsoproblem runt om i världen, vilket bör förebyggas, där en av tre 

kvinnor och en av tolv män över 50 år drabbas. I Sverige drabbas varje år cirka 70 000 

personer av osteoporosrelaterad fraktur. Syftet med denna litteraturstudie var att genom en 

integrerad kunskapsöversikt beskriva den omvårdnad som riktar sig till patienter med 

osteoporos. Litteratursökningen skedde i två databaser med fokus att besvara frågeställningar 

om vilka omvårdnadsinterventioner som finns beskrivna, vilka kunskaper har sjuksköterskor 

och patienter om osteoporos samt vilken betydelse har kunskap om osteoporos i relation till 

människors sätt att engagera sig i sin hälsa. Litteratursökningen resulterade i 27 studier som 

analyserades med stöd av en matrismetod för systematiska kunskapsöversikter. 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskans roll i omvårdnaden av osteoporos består 

av utbildningsprogram, riskbedömningsmallar och screening. Resultatet visar även att den 

kunskap sjuksköterskor behöver för att uppnå optimal behandling vid osteoporos var 

bristande. Bristande kunskaper om osteoporos visades även hos patienter. Kunskapens 

betydelse för engagemanget i hälsofrämjandebeteende och egenvård visade ett oenigt resultat. 

Mångsidiga åtgärder bör vidtas genom att kontrollera riskfaktorer i god tid och diagnostisera 

sjukdomen i tidigt skede då sjukdomen fortfarande är asymtomatisk för att minimera 

konsekvenser.  

Nyckelord: Osteoporos, prevention, intervention, erfarenheter, patienter, omvårdnad, 

kunskap, screening 
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Omvårdnad beskrivs ofta utifrån en holistisk ansats där människan förstås i sin helhet vilket 

också innefattar hans eller hennes omgivning. Förståelsen av människan som en helhet 

betyder att personen kan ses som både fysisk, psykologisk, sociokulturell och också spirituell, 

men alltid i relation till en omgivning. Detta synsätt eller förståelsen av människan betyder att 

omvårdnad bör planeras och organiseras så att de behov som människan som helhet har kan 

tillgodoses. Synsättet möjliggör också att hälsoproblem kan mötas och också förebyggas med 

en utgångspunkt i människans behov (jfr. Neuman & Fawcett, 2002). I västvärlden och 

Skandinavien är benskörhet, osteoporos ett ökande hälsoproblem, vilket bör förebyggas i 

samhället. En av tre kvinnor och en av tolv män över 50 år drabbas av osteoporos (Walker, 

2010). Kanis et al. (2000) beskriver att varje år drabbas cirka 70 000 personer i Sverige av 

osteoporosrelaterad fraktur. En studie av Kling, Clarke och Sandhu (2014) gjord i USA 

medger att befolkningen blir äldre och fallen av osteoporos tros fördubblas år 2025. 

 

Pountney (2007) beskriver osteoporos som en tyst sjukdom, oftast utan symtom förrän fraktur 

uppkommer. Vidare kännetecknas osteoporos som låg benmassa, strukturell försämring och 

poröst ben och är starkt förknippat med fraktur. Skelettbenet upprätthålls av kontinuerlig 

ombyggnadprocess av celler. En obalans i benresorptionen leder till benförlust, vilket på sikt 

leder till osteoporos. Vid den senare delen av livet försämras benmassan med en hastighet på 

0,3 procent per år. Efter två års tid hos postmenopausala kvinnor försämras benmassan med 3 

procent per år, som sedan bromsas upp till en nedbrytning av benmassan till 1 procent efter 

sju års postmenopaus (Schettler & Gustafson, 2004). Benförlusten har relaterats till sjunkande 

östrogen vilket ökar risken för fraktur hos postmenopausala kvinnor som dessutom utgör en 

majoritet av insjuknande i osteoporos (Kling et al., 2014). Sallin, Mellström och Eggertsen 

(2005) har visat att Svenska och Norska kvinnor har högst risk att utsättas för 

osteoporosrelaterad höftfraktur i världen.  

 

Pande et al., 2000; Pountney, 2007; Stone, 2012 uppger att minskning av alkohol, rökning, 

salt, ökning av vitamin D och kalcium intag kan bromsa nedbrytningen av ben. Schettler och 

Gustafson (2004) beskriver att kalcium är den grundläggande mineral för ben och som kan 

bromsa upp processen att utveckla osteoporos genom att stärka benmassan, detta tillsammans 

med vitamin D som är den primära faktorn för absorptionen av kalcium. Pountney (2007) 

beskriver att många äldre personer har brist på vitamin D i samband med att näringen tas upp 

mindre effektivt och att äldre personer utsätts för mindre exponering av solljus.  
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Förutom tidigare nämnda riskfaktorer beskrivs ett förbättrat näringsintag och fysisk aktivitet 

vara relaterat till god benhälsa (Pande et al., 2000; Pountney, 2007). Andra riskfaktorer som 

nämns vara betydande för utvecklingen av osteoporos beskrivs vara genetiska, sjunkande 

nivåer av östrogen hos kvinnor i samband med menopaus, samt stigande ålder då fallen av 

osteoporos är påträffade i större befattning hos personer över 60 år (El-Heis et al., 

2013;Walker, 2010). Enligt El-Heis et al. (2013) har nedsatt njurfunktion och högt blodtryck 

en signifikant association till osteoporos. Endokrina sjukdomar och hyperthyreos har också 

beskrivits i tidigare forskning ha ett samband med osteoporos (Stone, 2012;Walker, 2010). 

 

Genom åren har osteoporos fått mer uppmärksamhet av både hälso- och sjukvårdens 

professioner och allmänheten (Pande et al., 2000). Behovet av kliniska bevis som kan vägleda 

sjuksköterskor i det preventiva arbetet har lett till en ökning av interventionsforskning det 

senaste decenniet (El-Mallakh, Chlebowy, Wall, Myers & Cloud, 2012). En intervention 

beskrivs vara en åtgärd eller handling som levereras till en annan i syfte att främja ett positivt 

resultat (Kayser, Cossette & Alderson 2013). Hahn (2014) beskriver vidare att en intervention 

är en behandling baserad på klinisk bedömning och kunskap som sjuksköterskan utför för att 

förbättra ett patientresultat. För att kunna påbörja användningen av en intervention i 

sjukvårdspraxis måste strikt uppmärksamhet på giltighet och konsekvenser av interventionen 

vara noggrant testade och en tydlighet av fördelarna med interventionen måste framgå. Vilket 

kan resultera i optimala behandlingsresultat (El-Mallakh et al., 2012). Forskning som avser 

utformningen av interventioner som har i syfte att tillämpas för en viss målgrupp och som vill 

åstadkomma bättre hälsoresultat är tid- och energikrävande, avser kritisk reflektion, kreativitet 

och upprätthållning av trovärdighet (Horner, 2012).     

För att kunna arbeta preventivt och åstadkomma god omvårdnad och behandling mot 

osteoporos beskrivs det att det är essentiellt om vårdpersonal och patienter känner till riskerna 

som ligger bakom sjukdomen (Pande et al., 2000). Enligt Pountney (2007) är det viktigt att 

information genom lärande sprids om sjukdomen till allmänheten, patienter, familjer och 

vårdpersonal. Stone (2012) menar att sjuksköterskor och hälso-och sjukvårdspersonal är 

kärnan till att kunskap om sjukdomen överförs till patienter och att de får stöd att lära sig leva 

med osteoporos genom att införa en hälsosammare livsstil som i sin tur kan minska risken för 

framtida frakturer (Stone, 2012). Sjuksköterskor har möjlighet i sitt arbete att kunna använda 

preventiva interventioner som skulle kunna införas i samband med osteoporos. De beskrivs 

också ha en viktig roll att genom dialog ge patienten information om åtgärder för att 
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upprätthålla god benhälsa, ge psykologiskt stöd, hjälpa till med hanteringen av läkemedel, 

samt bidra till att patienten får hjälp av andra instanser om behovet finns (Walker, 2010). 

Även information som ger patienten en valmöjlighet att välja mellan alternativ för att kunna 

fatta beslut om egen vård (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007).  

 

Sjuksköterskor kan bedöma risker och identifiera personer i riskzon att drabbas av osteoporos 

och fånga upp patienterna innan de ådragit sig en fraktur (Pountney, 2007). Identifiering av 

patienter som är i riskzon, kan hjälpa äldre att få ett självständigt och oberoende liv i 

framtiden. Flera typer av riskbedömningar och interventioner beskrivs finnas utvecklade 

däremot blir det extra utmanande att identifiera äldre patienter i god tid som befinner sig i ett 

tidigt stadie av skröplighet eller är i risk att utveckla sjukdomstillstånd men som inte påvisar 

någon synlig funktionsnedsättning eller smärta (Beswick, Gooberman-Hill, Smith, Wylde & 

Ebrahim, 2010).  

 

Att identifiera personer med risk för att utveckla osteoporos i god tid blir särskilt viktigt då 

det är känt att diagnos kan betyda stora förändringar i livssituationen för människan. Hos den 

som är frisk märks kroppen sällan av när inga tydliga åkommor finns (Pountney, 2007). För 

människor kan den egna kroppen upplevas som främmande och obegriplig då den till synes 

kan vara frisk men ändå bärare av en dold sjukdom. Känslan i samband med diagnos kan få 

individer att uppleva att deras frihet inskränks. Förnekelse av sjukdom beskrivs också som 

vanligt förekommande upplevelser när diagnos om sjukdom ställs. Diagnosen kan vara 

präglad av rädsla för framtid och kroppen kan upplevas som ett hinder i vardagen vilket i sin 

tur kan kännas svårt för den enskilda människan (jfr. Lindwall, 2004, s.71-74).  

 

Borndeman, Irish, Sidhu, Koczywas och Cristea (2014) beskriver att sjukdom kan medföra 

osäkerhet och svårighet för patienten att skapa en mening kring sjukdomsrelaterade händelser. 

När vårdgivare erbjuder information och möter patientens oro kan upplevelsen av trygghet 

åstadkommas och det blir lättare att hantera symtom och ta egna behandlingsbeslut som kan 

göra att osäkerheten minskar och underlättar patientens sätt att anpassa sig till 

sjukdomsupplevelsen (Suzuki, 2012). När kritiska händelser tillkommer i livet har patienten 

ett behov av kommunikation och att sjukvårdspersonalen har kunskaper, färdigheter och 

positiva attityder gentemot patienten (Chan, Kan, Lee, Chan & Lam, 2012). Genom dialog 

som bygger på lyhördhet och ödmjukhet och förmågan att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv och som en unik individ kan sjuksköterskan lära känna patientens vardag 
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och på så sätt etablera en förtroendefull relation till patienten. Mötet med patienten präglas av 

att skydda dennes integritet och autonomi och bygger på professionell och trovärdig 

kompetens. God omvårdnad präglas även av mer än kompetens eftersom det bör finnas ett 

genuint intresse för den sjuke och att denne tas på allvar och respekteras samt att 

sjukvårdpersonalen visar sin närvaro, är engagerad, stödjande och lyssnar (Nygren Zotterman, 

Skär, Olsson & Söderberg, 2014). Relationen vilar även på meningsfullhet och empati 

(Kitson, Muntlin Athlin & Conroy, 2014). 

 

Behovet av förståelse i sjukdomsupplevelsen är en viktig aspekt för att patienten ska kunna 

uppleva ett känslomässigt sammanhang (Larsson et al., 2007). Detta kan uppnås då 

sjuksköterskan och patienten har en gemensam förståelse, att fokus ligger på patientens 

behov, och att patientens känsla vårdas genuint. Grunden för ett gott möte kan även jämföras 

med att sjuksköterskan är patientens advokat då hon skyddar patientens integritet, visar 

förståelse och hjälper att stödja patienten då denne visar sin sårbarhet och avsaknad av styrka 

att kunna kämpa för sina egna rättigheter.  

 

Det är beskrivet att patienter med bristande kunskap om sjukdom har svårt att tillfredsställa 

sina mål och engagera sig i att ta beslut över sin vård. Att överföra kunskap till patienten som 

är anpassade individuellt efter dennes behov har visat förbättrade behandlingsresultat. Att ha 

kunskap om sin sjukdom är ett steg till att få makt över situationen, med hjälp av stöd och 

information kan denna möjlighet åstadkommas (Vaartio-Rajalin, Leino-Kilpi & Puukka, 

2014). 

 

Att involvera patienter i egen vård har visat förbättrade vårdresultat, bättre kvalitet på vården 

och haft positiv inverkan på patienter och dess närstående, trots goda resultat menar forskarna 

i studien att detta inte tillbringats av vårdpersonal på grund av tidsbrist, dessutom är det en 

stor variation över uppvisat engagemang hos äldre patienter i involveringen av egen vård 

(Forsyth, Maddock, Iedema & Lassere, 2010).  

 

Tidsbrist och stress kan leda till lägre kvalitet av vård mötet mellan sjuksköterska och patient, 

tiden beskrivs därför som en relevant faktor för att kunna etablera det goda mötet med 

patienten och skapa en vårdande relation (Nygren Zotterman et al., 2014). Samtidigt som 

befolkningen blir äldre leder även stor arbetsbelastning för sjuksköterskor och svårigheten att 

uppfylla vårdbehoven ökar (Higgins, Slater, Van der Reit & Peek, 2007). 
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Trots framsteg inom diagnostik och terapeutiska ingrepp är osteoporos fortfarande ett 

underdiagnostiserat sjukdomstillstånd, och många patienter får ännu inte en lämplig 

bedömning eller en säkerställande utvärdering. Osteoporos är en osynlig sjukdom och ger 

sällan några symtom men kan leda till förödande konsekvenser som fraktur som i sin tur kan 

föra med sig olidlig smärta, immobilitet och i värsta fall död (Becker, 2006; Pountney, 2007; 

Singer, 2006). 

 

Denna litteraturstudie eftersträvar en bredare kunskapsförståelse om osteoporos, hur det ser ut 

i allmänheten, hos patienter samt sjuksköterskor och få en djupare bild hur patienter med 

osteoporos upplever sin sjukdom samt vad sjuksköterskan kan göra för att utforma 

omvårdnad på ett förebyggande och preventivt sätt. Genom att besvara dessa frågeställningar, 

kan sjuksköterskors arbete bli mer patientsäkert, kostnadseffektivt för samhället och 

förebygga lidande för personen.   

  

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att genom en integrerad kunskapsöversikt beskriva den 

omvårdnad som riktar sig till patienter med osteoporos.  

 
Frågeställningar 
Vilka omvårdnadsinterventioner finns beskrivna? 

Vilka kunskaper har sjuksköterskor och patienter om osteoporos? 

Vilken betydelse har kunskap om osteoporos för människors engagemang i sin hälsa? 

 

Metod  
Denna litteraturstudie genomfördes som en integrerad kunskapsöversikt för att sammanfatta 

aktuell och tillgänglig kunskap. Metoden rekommenderas av Whittemore och Knafls (2005) 

och hade i syfte att underlätta studier som strävar efter att besvara ett flertal frågeställningar 

och kunna ge en heltäckande bild av ett specifikt område. För att åstadkomma en bred bild av 

kunskapsområdet kunde i den integrerade kunskapsöversikten innehålla studier med både 

kvalitativ och kvantitativ metod (Whittemore & Knafls, 2005). Integrering av kvalitativa och 

kvantitativa metoder gav möjlighet till en djupare förståelse av de frågeställningar som 

studerats (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 312). Sammanställningen utfördes av tillgängliga 
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vetenskapliga artiklar för att besvara studiens syfte som handlade om osteoporos. Detta 

genomfördes på ett systematiskt tillvägagångsätt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.95). 

Litteraturstudien genomfördes i följande steg; formulering av syftet, utformning av 

frågeställning, litteratursökning, utvärdering och kvalitetsgranskning av data, dataanalys och 

slutligen en sammanställning av resultatet (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 

2008;Whittemore & Knafls, 2005). 

 

Litteratursökning 

Innan litteratursökningen inleddes en pilotsökning i databaserna CINAHL och PubMed för att 

gå igenom tidigare forskning som utförts om osteoporos, samt säkerställa att den aktuella 

studiens frågeställningar var hållbara för vidare fördjupning. Från pilotsökning togs även 

sökord från artiklar som ansågs vara relevanta att använda vidare i litteratursökningen. 

Sökningen utfördes i följande databaser: CINAHL och PubMed. CINAHL beskrivs som en 

relevant databas för sjuksköterskor och som omfattar referenser från i stort sett alla 

engelskspråkiga och allierade hälsotidskrifter, böcker samt bok-kapitel (Polit & Beck, 2008, s. 

111). PubMed är en fritt tillgänglig version av Medline, som omfattar 95 procent av den 

medicinska litteraturen samt omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2011, s. 80).  

Litteratursökningen genomfördes mellan 140912- 140928. Inklusions- och exklusionskriterier 

presenteras i Tabell 1. Artiklarna begränsades att börja från år 2004 och höll sig inom ramen 

av en 10 års period. Artiklarna skulle endast vara på engelska eller svenska samt Peer-

reviewed, detta för att de gått igenom en trovärdighetsscreening och anses ha ett starkt 

evidensvärde (Polit & Beck, 2008, s. 669). Litteratur innehållande barn och cancer 

exkluderades. Alla abstrakt i litteratursökningen lästes igenom noggrant, artiklarna som 

besvarade syftet valdes sedan ut för ytterligare genomgång. Urvalet innefattade 29 artiklar, 

efter ytterligare genomgång valdes 27 artiklar som sedan ingick i analysen och som svarade 

mot syftets frågeställningar. En översikt över litteratursökningen presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 1. Översikt över inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Peer-reviewed, svenska eller engelska 

artiklar. 

Artiklar från år 2004, barn, cancer 
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Tabell 2. Översikt över litteratursökning 2014-09-12 - 2014-09-28 

Syftet med sökningen: omvårdnadsinterventioner vid osteoporos, kunskap hos patienter 

och sjuksköterskor om osteoporos. 

CINAHL 
Söknr      *) 

Söktermer  Antal 
träffar 

Urval Slutval 

      
1             FT Osteoporosis  8331   
2             FT Prevention  219 891   
3             FT Intervention  80 728   
4             FT Experiences  40 829   
5             FT Patients  388 164   
6             FT Nursing  235 832   
7             FT Knowledge  66 764   
 1 AND 2  3441   
 1 AND 2 AND 3  261   
 1 AND 2 AND 3 AND 6  25 3 3 
 1 AND 2 AND 6  206   
 1 AND 2 AND 6 NOT children, NOT cancer  173 1 1 
 1 AND 2 AND 6 AND 7 NOT children, NOT 

cancer 
 26 1 1 

 1 AND 4 AND 5  13 2 1 
8            FT Screening  48 793   
 1 AND 2 AND 3 AND 15  26 2 2 

*FT-fritext. 
Sökord: Osteoporosis, prevention, intervention, experiences, patients, nursing, knowledge, 
screening  

PubMed 
Söknr      *) 

Söktermer  Antal 
träffar 

Urval Slutval 

      
1             FT Osteoporosis  37 113   
2             FT Prevention  691 292   
3             FT Intervention  265 754   
4             FT Experiences  69 919   
5             FT Patients  2 190 427   
6             FT Nursing  230 387   
7             FT Knowledge  326 664   
 1 AND 2  10 010   
 1 AND 2 AND 3  950   
 1 AND 2 AND 3 AND 6  58 4 3 
 1 AND 2 AND 6  348   
 1 AND 2 AND 6 NOT children, NOT cancer  272 9 9 
 1 AND 2 AND 6 AND 7 NOT children, NOT 

cancer 
 65   

 1 AND 4 AND 5  60 4 4 
8            FT Screening  2 394 166   
 1 AND 2 AND 6 AND 15  139 3 3 
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Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen skedde med hjälp av granskningsprotokoll som beskrivs av Willman et 

al. (2011, s. 171-176 ) bilaga F-H. De delar i forskningsprocessen som granskades i 

primärkällorna var trovärdighet, metodkvalitet, informationsvärdet och representativitet 

(Whittemore, Chao, Jang, Minges & Park, 2014). För att på ett säkert och tillförlitligt sätt 

kunna kvalitetsgranska artiklarna tilldelades sedan en (1) poäng per delfråga, som motsvarade 

det positiva i studien och att det i enlighet med granskningsprotokollet uppfyllde kriterierna. 

Inga poäng delades ut om det blev ett negativt svar på frågan då studien inte uppfyllde 

kriterierna. Sedan räknades poängsumman om i procent av den totala möjliga poängsumman. 

Genom att redovisningen skedde i procent underlättade och ökade möjligheten att jämföra och 

rangordna studierna (Willman et al., 2011, s.108). Det beskrivs både för och nackdelar att 

kvalitetsgranskningen sker genom procentberäkning, forskarna i studien bedömer detta sätt 

som säkrast. I denna studie bedömdes varje artikel som; låg, <59 procent, medel, 60-79 

procent eller hög, 80-100 procent kvalitet.  

 
Analys 
Denna litteraturstudie genomfördes efter Garrard (2011) matrismetod och Whittemore och 

Knafl (2005) tillvägagångsätt vid integrerade kunskapsöversikter. För att kunna analysera 

data från både kvantitativa och kvalitativa studier, kontrollerades och lästes varje primärstudie 

noggrant igenom var för sig innan data plockades ut från sitt sammanhang för att på så sätt 

undvika eventuell feltolkning (Holopainen et al., 2008). Organisation av data skedde sedan 

med hjälp av en matrismetod för att kunna abstrahera varje vald studie. Detta innebar att varje 

artikel från de 27 valda studierna sorterades i kronologisk ordning i en tabell i enlighet med 

Garrard (2011) matrismetod. Genom att ta ut titel tillsammans med författarens namn, 

sorterades varje artikel från den äldst publicerade till den senast publicerade, syftet med 

studien, metoden som författarna använt sig av i studien, information som vägledde till 

studies syfte, samt, ålder, kön, en eventuell avvikelse och kvalitet. Matrisen var till hjälp att 

kunna identifiera variationer i de olika studierna eller se data som saknades och som därmed 

inte besvarade syftets frågeställningar (Garrard, 2011). 

Primär studierna sorterades sedan från matrisen utifrån syftets frågeställningar och därefter 

extraherades och kategoriserade data. Detta för att förenkla och organisera data inför 

analysen. Relevant data som togs ut från primär studierna grupperades sedan in i olika 

områden i enlighet med syftets frågeställningar. Sammanställningen gav en klar bild över hur 

litteraturen hade extraherats ur primär studierna och gav möjlighet att systematiskt jämföra 
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data från primär studierna och fungerade som utgångspunkt för tolkningen och för att kunna 

besvara syftets frågeställningar (Whittemore & Knafls, 2005). 

 

När all data sedan var sammanförd, extraherad och organiserad i tabellen kunde 

syntesen/sammanställning av data påbörjas. Till skillnad från syntesen kräver matrisen att 

varje artikel analyseras var för sig innan den setts in under varje namngiven kolumn i tabellen, 

vid genomförandet av syntesen ligger istället fokus på kolumnerna i tabellen och jämförelsen 

av data från de valda studierna. Syntesen innebar att artiklarna granskades från en ny vinkel. 

Syntesen genomfördes genom att analysera fyra huvudteman från matrisen, problemet i 

primärstudien, metoden, de mest givande fynden i resultatet, inadekvat data eller saknad data 

samt en kritisk analys av varje tema för att besvara denna studies frågeställningar (Garrard, 

2011). Analysen resulterade utifrån studiens tre frågeställningar i tre huvudkategorier 

tillsammans med underkategorier. En översikt över de 27 artiklar som analysen bestod av 

presenteras i Bilaga 1. 

 

Resultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att genom en integrerad kunskapsöversikt beskriva 

kunskap kring den omvårdnad som riktar sig till patienter med osteoporos. Tre 

frågeställningar formulerades: Vilka omvårdnadsinterventioner finns beskrivna, hur 

kunskapen ser ut hos sjuksköterskor och patienter om osteoporos samt vilken betydelse har 

kunskapen för människors engageang i sin hälsa. De 27 artiklar, Bilaga 1, som uppfyllde 

samtliga inklusionskriterier analyserades och resulterade i tre kategorier, vilka beskriver de 

frågeställningar som ställts. Resultatet introduceras nedan i Tabell 3 för att sedan framställas 

med huvudkategorier och underkategorier och presenteras i en beskrivande text som besvarar 

frågeställningarna.  
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 Tabell 3. Översikt över frågeställningar, huvudkategorier och underkategorier 

 
 
 

Beskrivning av omvårdnadsinterventioner 
I en sammanfattning av denna huvudkategori visar resultatet att genom utbildningsprogram 

kan sjuksköterskor förmedla kunskap om osteoporos och dess riskfaktorer i syfte att öka det 

hälsofrämjande beteendet för att patienten ska kunna handskas med sjukdomen på egenhand. 

De studier som ingår i denna litteraturstudie visar på vikten av screening. Screening innebär 

att det utförs en bentäthetsmätning. Screening är det främsta redskapet för att kunna ställa 

diagnos, identifiera osteoporos och upptäcka patienter i risk. Sjuksköterskeledd screening har 

visat ge goda resultat, däremot går patienter länge med osteoporos innan de får diagnos. Det 

finns tydliga motiv för sjuksköterskors användande av riskbedömningsmallar då screening 

endast är en del av diagnostiken. Riskbedömningsmallar som hittades har utvecklats i 

ändamål att kunna bedöma risken för fraktur vars bedömning av riskfaktorer är likvärdiga för 

osteoporos. En översikt av riskbedömningsmallarna förtydligas i Tabell 4. Resultatet visar 

också på att hanteringen av osteoporos många gånger brister gällande preventiva 

omvårdnadsinterventioner. 

Frågeställning Vilka omvårdnadsinterventioner 
finns beskrivna. 

Vilka kunskaper har 
sjuksköterskor och patienter kring 

osteoporos 

Vilken betydelse har kunskap i 
relation till människors sätt att 

engagera sig i sin hälsa? 

Huvudkategori Beskrivning av 

omvårdnadsinterventioner 

 

Sjuksköterskors och patienters 
kunskaper kring osteoporos 
 

 

Betydelsen av kunskap om 
osteoporos 

Underkategori Preventivt utbildningsprogram  

 

Kunskap hos sjuksköterskor Kunskapens betydelse för 

människors engagemang i sin hälsa 

 
 Screening som omvårdnadsåtgärd 

 

Kunskap hos patienter 

 

Hälsofrämjande beteende 

 

 Bedömning av riskfaktorer Upplevd brist på information   

 Beskriven brist av hantering kring 

osteoporos 
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Preventivt utbildningsprogram 

Studier (Aree-Ue & Petlamul, 2013; Casentini et al., 2011; Chang et al., 2011; Davis et al., 

2006; Giangregorio et al., 2007;Hsieh et al., 2008; Huang et al., 2011; Jachna & Forbes-

Thompson, 2005; Nielsen et al., 2010; Sedlak et al., 2005; Skorupski & Alexander, 2013; 

Tung, & Lee 2006; Vered et al., 2008; Whitehead et al., 2004) beskriver vikten av 

utbildningsprogram för att öka medvetenheten och kunskapen om osteoporos hos patienter. 

Utbildningen beskrivs ha avsikt att hjälpa patienter att ändra livsstil och öka färdigheterna att 

handskas med sjukdomen självständigt. Sjuksköterskan kan i den preventiva omvårdnaden 

mot osteoporos förmedla information och kunskap till patienter genom utbildning. Genom att 

öka kunskapen hos patienter, motivera hälsoförebyggande åtgärder som eftersträvar långsiktig 

livsstilsförändring och instruera om kända riskfaktorer vid osteoporos som fysisk aktivitet, 

kalcium, vitamin D, rökstopp, minskat alkohol intag kan sjuksköterskan hjälpa patienten att 

stödja självständighet. 

 

Studier av (Huang et al., 2011; Tung & Lee 2006) visar på att utbildningsprogram har 

identifierats ha en bromsande effekt i utvecklingen av osteoporos. Davis et al. (2006) 

beskriver att kombinationen av utbildning och lämplig förebyggande hantering kan reducera 

försämringen av ben och hjälpa patienten att integrera god benhälsa. Huang et al. (2011) visar 

i en studie att utbildning om osteoporos har gett goda resultat i ökad kunskap och upplevelse i 

sjukdom samt en minskning av upplevda hinder hos patienten att inta ett hälsofrämjande 

beteende.  

 

Screening som omvårdnadsintervention 

Studier av (Greene & Dell 2010; Jachna et al. 2005; Vered et al., 2008) beskriver vikten av 

sjuksköterskeledd screening mot osteoporos i tidigt skede, för att minska konsekvenserna som 

osteoporos för med sig. Chang et al. (2011) beskriver screening som lika viktigt som 

blodtrycksmätning.  

 

Osteoporos bör diagnostiseras innan patienten ådragit sig fraktur (Durnell-Schuiling & 

Robinia, 2011). Whitehead et al. (2004) beskriver att patienter sällan blir kallade till screening 

utan först efter fraktur då patienten redan är på sjukhus. En minoritet i en studie av Solimeo et 

al.  (2011) fick diagnos efter enbart screening, resterande fick inte diagnos förrän efter fraktur. 

Detta beskriver även McKenna och Ludwig (2008) Hansen et al. (2014) som visar att 
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patienten gått ovetande med osteoporos fram tills att de ådragits fraktur. Giangregorio et al. 

(2007) Skorupski och Alexander (2013) beskriver att patienter efter att ha fått fraktur inte 

genomgått screening. 

 

Greene och Dell (2010) utförde en sjuksköterskeledd interventionsstudie, i syfte att fånga upp 

en population patienter i risk för osteoporos, utföra screening, samt följa upp patienter efter 

fraktur och gå igenom läkemedel. Interventionsstudien resulterade i en genomskådlig 

minskning av frakturer på 38 procent i befolkningen samt en ökning på 263 procent av utförd 

screening av sjuksköterskor. Åstrand et al. (2013) genomförde en studie baserad på att utföra 

screening på patienter efter fraktur. Studiens resultat visade att ny incidens av fraktur 

minskade med 42 procent efter utförd screening, dessutom minskade antalet dödsfall i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Whitehead et al. (2004) beskriver screening som en hög kostnadsutgift i jämförelse med 

preventiva livsstilsförändringar. Samtidigt uppger Greene och Dell (2010) i en studie att 

kostnaden av screening i jämförelse med den minskade kostnaden som kan åstadkommas vid 

lägre incidenser av osteoporosrelaterade frakturer är stor. Screening är okomplicerat, 

kostnadseffektivt och rekommenderas i Åstrand et al. (2013) studie att utföras i befolkningen 

i åldrarna 50-60 år. Davis et al. (2006) Durnell-Schuiling och Robinia (2011) rekommenderar 

screening för alla kvinnor över 65 år och på yngre kvinnor om dessa utgör samma riskfaktorer 

som äldre.  

 

 

Bedömning av risker  

Sjuksköterskors användning av riskbedömningsmallar motiveras då screening endast är en del 

av diagnostiken vid osteoporos. Riskbedömningsmallar är fördelaktiga vid igenkännandet av 

symtom och identifikation av ytterligare risker vid osteoporos och osteoporosrelaterade 

frakturer (Casentini et al., 2011; Chang et al., 2011; Chang et al., 2010; Davis et al., 2006; 

Giangregorio et al., 2007;Greene & Dell, 2010; Hsieh et al., 2008; Jachna & Forbes-

Thompson, 2005; Rice et al., 2014; Schuiling et al., 2011; Skorupski & Alexander, 2013; 

Åstrand et al., 2012). 
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Tabell 4. Översikt över riskbedömningsmallar 

Riskbedömningsmall  Betydelse  
FRAX Fracture Risk Assessment Tool 
CAROC Canadian Association of Radiologists and Osteoporosis Canada 
ACOG The American College and Gynecologists 
NAMS North Amercan Menopause Society 
CAASO Computer-Assisted Appraisal System of Osteoporosis 
 

Rice et al. (2014) Schuiling et al. (2011) Skorupski och Alexander (2013) visar en 

riskbedömningsmall som har utvecklats av WHO, (World Health Organization), FRAX(se 

Tabell 4). FRAX är en riskbedömningsmall som uppskattar individens risk att drabbas av 

osteoporosrelaterad fraktur inom de närmsta 10 åren, denna mall kombinerar data från 

screening tillsammans med patientspecifika riskfaktorer som BMI, (Body Mass Index) 

långvarig glukokortikoid användning, rökning, alkohol, familjehistoria, koffein intag och 

stillasittande livsstil. Studien av Rice et al. (2014) uppger att i Kanada används 

bedömningsmallen CAROC. Skillnaden mellan CAROC och FRAX är att FRAX tar med 

patientspecifika riskfaktorer. CAROC delar in män och kvinnor i tre riskzoner att drabbas av 

fraktur de närmaste 10 åren. Schuiling et al. (2011) uppger även två andra 

riskbedömningsmallar ACOG och NAMS, dessa två tillsammans med FRAX uppskattar de 

största riskfaktorerna i utvecklandet av osteoporos. Chang et al. (2011) beskriver utvecklandet 

av en riskbedömningsmall CAASO, och uppskattar de mest osteoporosrelaterade riskfaktorer. 

 

Beskriven brist av hanteringen av osteoporos 

Whitehead et al. (2004) beskriver att preventivt arbete knappt existerar och uppger att 

patienter inte blir upptäckta förrän vid redan utvecklad, etablerad osteoporos. Det preventiva 

arbetet prioriteras istället vid redan ådragen osteoporosrelaterad fraktur. Dessutom ser inte 

vårdprofessioner osteoporos som ett oroväckande fenomen (McKenna & Ludwig, 2008). 

Vidare beskriver McKenna och Ludwig (2008) att osteoporos är en underdiagnostiserad och 

underbehandlad sjukdom och att det råder förvirring gällande hanteringen. Detta stödjer även 

Skorupski och Alexander (2012) som menar att lite kunskap finns om riskhanteringen och att 

nödvändiga vårdprofessioner inte finns tillgängliga att utföra den vård som behövs vid 

osteoporos. Bristen på specialiserad vårdpersonal leder till en otillräcklig och ogynnsam 

hantering av sjukdomen. I studierna av Vered et al. (2008) och Whitehead et al. (2004) 

beskriver att faktorer inom organisationen hade en viktig roll varför vård mot osteoporos 

negligerats och att andra prioriteringar samt tidsbrist i vårdarbetet oftast gått före. Det 
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framkom i en studie gjord i Storbritannien att sjuksköterskor gör mycket lite i hanteringen av 

osteoporos, stödet för behandlingsåtgärderna är begränsat (Whitehead et al., 2004). Vered et 

al. (2008) visade i en studie en minimal andel tillfällen då sjuksköterskor träffat patienter för 

att ge rådgivning om osteoporos. Det framkom även att interventioner mot osteoporos är 

medicinskt och farmakologiskt dominerade (Durnell-Schuiling & Robinia, 2011; McKenna & 

Ludwig, 2008; Solimeo et al., 2011;Whitehead et al., 2004). Osteoporos relateras till kvinnlig 

sjukdom och har visats vara ett negligerat problem hos män (Solimeo et al., 2011; Tung & 

Lee, 2006). Forskarna i båda studierna menar att majoriteten av gjorda studier gällande 

intervention och prevention endast haft kvinnor i fokus. Detta har visats försvåra 

behandlingen hos män som också drabbas.  

 

Sjuksköterskors och patienters kunskaper kring osteoporos 
I denna kategori visade resultatet på att kunskapen om osteoporos brister gällande kunskap 

om osteoporos som sjuksköterskor behöver för att tillgodose optimal behandling. Det var 

skillnad i ålder och år av erfarenhet på sjuksköterskorna i studierna. Studier som ingick i 

denna litteraturstudie som undersökte kunskapen om osteoporos hos patienter visade att 

kunskapen var låg. Resultatet visade även att patienter upplevde att de inte hade fått önskad 

information om osteoporos och kände sig missnöjda med den givna informationen.  

 

Kunskap hos sjuksköterskor 

Hundrafemtioåtta sjuksköterskor svarade i Vered et al. (2008) studie på en enkätundersökning 

gällande osteoporos. Resultatet visade måttliga svar i kunskap om riskfaktorer, tecken på 

symtom samt medicin vid osteoporos. Majoriteten av sjuksköterskor i studien visste 

betydelsen av osteoporos men endast två tredjedelar kunde definiera sjukdomspatologin. 

Resultatet visade även att kvinnliga sjuksköterskor hade högre kunskap än manliga 

sjuksköterskor om osteoporos. Det beskrevs att sjuksköterskor som själva genomgått 

screening eller arbetade inom en hälsobevarande organisation hade högre kunskap. Sayed-

Hassan et al. (2013) visade i en enkätundersökning besvarat av 353 sjuksköterskor, 

oroväckande låga resultat i kunskap om osteoporos. Identifikationen av riskfaktorer gav 

speciellt låga resultat i kunskap. I en studie av Giangregorio et al. (2007) där 129 

sjuksköterskor som var involverade i arbetet med patienter som var i riskzon att få fraktur 

eller haft fraktur, besvarade en enkätundersökning som visade att kunskapsbristen var hög. 

Forskarna medger att den största bristen hos sjuksköterskor låg i hälsofrämjande åtgärder och 

hanteringen av osteoporos. Påtagliga kunskapsbrister om utbredningen av osteoporos i 
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samhället samt kunskapen om anti-osteoporos mediciner och supplement såsom vitamin D 

och kalcium. 

 

Kunskap hos patienter  

Studier av (Aree-Ue & Petlamul, 2013; Chang, 2006; Chang et al., 2010; Davis et al., 2006; 

Doheny et al., 2007; Drozdzowska et al., 2004; Hsieh et al., 2008; Jachna & Forbes-

Thompson, 2005; Nielsen et al., 2010; Solimeo et al., 2011; Tung & Lee, 2006; Whitehead et 

al., 2004) undersökte kunskapen hos patienter som visade bristande kunskaper om osteoporos 

hos både män och kvinnor. Doheny et al. (2007) uppger även att kvinnor hade högre resultat 

än män. Chang (2006) beskriver i en studie att majoriteten kvinnor hade hört talas om 

osteoporos men hade bristande förståelse om sjukdomen. Detta stödjer även studien av Chang 

et al. (2010) som uppger att kvinnor hade svårt att förstå information om osteoporos och dess 

riskfaktorer. Drozdzowska et al. (2004) visar i en studie att yngre och utbildade kvinnor hade 

bättre kunskap än äldre, dessutom beskrevs det att kvinnor som redan hade osteoporos inte 

hade bättre kunskap än resterande i studien. Att yngre kvinnor hade högre kunskap stöds även 

av Aree-Ue & Petlamul (2013) studie. Chang (2006) beskriver att kvinnor som hade en 

närstående med osteoporos inte hade högre kunskap om osteoporos än deltagarna utan 

närstående med osteoporos, men upplevde sig mer mottagliga och i risk att drabbas av 

osteoporos.  

 

Upplevd brist på information om osteoporos 

Nielsen et al. (2013) beskriver att patienterna i studien upplevde att det var betydande att få 

information och uppföljning och att vårdpersonal gav tid och visade tillgänglighet. McKenna 

och Ludwig (2008) menar att patienterna upplevde att de endast fick information om 

läkemedel och inget svar om frågor gällande fysisk aktivitet. Kvinnorna i studien som sökte 

vård för osteoporos kände osäkerhet över sitt problem och upplevde brist på tillgänglighet 

från vårdpersonal. Solimeo et al. (2011) visade att männen i studien upplevde att de efter att 

ha fått diagnos inte mottagit adekvat information om riskhantering samt valmöjligheter i 

behandling. Männen beskrev att behandlingen av osteoporos bestod av främst läkemedel och 

kalcium supplement. En man i studien av Solimeo et al. (2011) beskrev missnöje över att inte 

ha erhållit information om osteoporos i god tid som hade gett möjlighet att påverka 

utvecklingen av sjukdomen. Hansen et al. (2014) visar i en studie att patienterna beskrev sitt 

missnöje om att inte ha erhållit tillräcklig information och detaljer angående osteoporos. Efter 

att ha fått diagnos hade patienterna ett behov av förståelse av diagnosen och att bli tagna på 
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allvar. Oron över sjukdomen ökade när patienterna upplevde bristande information av 

vårdpersonalen.  

 
Betydelse av kunskap om osteoporos  
En sammanfattning av denna kategori av resultatet beskriver kunskapens betydelse för 

människans engagemang i egen hälsa, hälsofrämjande beteende. Resultatet visar en oenig bild 

över vad kunskapen om osteoporos har för effekt och betydelse i det hälsofrämjande beteende 

mot sjukdomen. Det framkom i resultatet av de studier som ingick i denna litteraturstudie att 

engagemanget i hälsofrämjande beteende och förändring av livsstil tyder på ett flertal faktorer 

där socialt stöd har ett starkt inflytande på människans sätt att engagera sig i egen vård, 

dessutom visar resultatet att den egna viljan, motivation och kunskap tillsammans är relaterat 

till engagemang i hälsofrämjande beteende.   

 

Kunskapens betydelse i människans engagemang i sin hälsa   

En studie av Hsieh et al. (2008) menar att huruvida kunskap påverkar sättet att engagera sig i 

hälsofrämjande beteende sågs kontroversiellt, forskarna menar att det inte nödvändigtvis sant 

att personer som har kunskap engagerar sig i det hälsofrämjande beteendet. Huang et al. 

(2011) beskriver att den individuella uppfattningen tillsammans med ökad kunskap kan öka 

patientens motivation, däremot menar forskarna att kunskap själv inte hjälper att ändra 

hälsoföreställningar eller beteendet. Detta stödjer även studierna av Nielsen et al. (2010) 

Sedlak et al. (2005) som beskriver att kunskap inte hade någon verkan på varken 

hälsoföreställningar eller beteendet mot sjukdomen.  

 

Vidare belyser Nielsen et al. (2010) att det är många faktorer som är involverade att lära sig 

hantera kronisk sjukdom i det dagliga livet. En studie av Nielsen et al. (2013) menar att 

kunskap om osteoporos och kunskap om risken att drabbas av fraktur ledde till att patienter 

upplevde rädsla och osäkerhet, detta i sin tur begränsade deras vardag. Patienterna i studien 

beskrev rädsla för att bli hjälplös och sängliggande.  

 

Hansen et al. (2014) beskriver att kunskap om osteoporos var nödvändig för att patienterna 

skulle kunna acceptera sjukdomen. Bristande kunskap om osteoporos och anti-osteoporos 

medicin skapade problem hos patienterna att kunna hantera vardagen. Livsstilsförändringar 

var baserade på att patienterna hade erhållit kunskap, vilket ledde till förändring och 

självsäkerhet att handskas med sjukdomen. Detta stödjer även studien av Jachna och Forbes-
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Thompson (2005) som visar att brist på kunskap ledde till hinder för behandling, patienterna 

upplevde förvirring gällande symtom och ordet osteoporos uppfattades främmande. 

 

Hälsofrämjande beteende 

Effekten av att engagera sig i förebyggande hälsofrämjande beteenden menar Hsieh et al. 

(2008) i en studie vara relaterade till socialt sammanhang och gemenskap i det dagliga livet. 

Faktorer som påverkade patienters engagemang i preventivt beteende mot osteoporos visades 

vara ålder, utbildning, själveffektivitet, kunskap och socialt stöd. Studier av Huang et al. 

(2011) Nielsen et al. (2013) visar att socialt stöd hade inflytande på engagemanget av 

hälsofrämjande beteende vid osteoporos. Nielsen et al. (2013) beskriver vidare att de flesta 

patienter i studien tog in information och kunskap om osteoporos bäst om de fick engagera sig 

i aktivt socialt liv och få möjlighet att dela sina upplevelser med andra med samma diagnos.  

 

McKenna och Ludwig (2008) visar att bristen på diskussion gällande erfarenheter av 

osteoporos och den fysiska begränsningen som osteoporos medfört i vardagen gjorde att 

kvinnorna i studien var mindre motiverade till egenvård. McKenna och Ludwig (2008) 

beskriver att viljan att lära sig om osteoporos gav bättre resultat i hanteringen av sjukdomen. 

Skorupski och Alexander (2013) medger att hälsofrämjande beteende kräver att patienten har 

motivation och vilja till behandling tillsammans med utbildning, för att resultatet ska bli 

lyckat. Doheny et al. (2007) menar att för att åstadkomma hälsofrämjande beteende beror på 

hur tillvägagångssättet att motivera människor att ta åt sig nödvändiga åtgärder ska ske.  

 

Diskussion  
Denna litteraturstudie ämnar, ge en sammanställning över kunskapsläget för omvårdnad som 

riktar sig till patienter med osteoporos. Resultatet i denna litteraturstudie visar att om 

sjuksköterskan agerar preventivt i god tid, genom utbildningsprogram i syfte att öka 

patientens kunskap och medvetenhet om riskfaktorer samt identifiering av risker kan 

utvecklingen av de symtom och komplikationer som osteoporos för med sig förhindras. Det 

övergripande målet för omvårdnad är att främja hälsa, genom att förhindra ohälsa och ingripa 

för att ge stöd. Prevention som intervention i enlighet med Neuman system teori beskrivs av 

August-Brady (2000) vara den process där sjuksköterskan verkar för att uppnå optimalt 

främjande av hälsa. Denna teori uppbyggd av tre interventioner tillåter sjuksköterskan att 

använda preventiva åtgärder under varje sjukdomsskede. Interventionen börjar vid en punkt 
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där ohälsa antingen misstänks eller identifieras. Sjuksköterskan identifierar ohälsa vid 

insamling av information under mötet med patienten. Därefter sker planering inför den 

primära prevention-interventionen, eller så kallade hälsofrämjande. Det är den intervention 

som används när ohälsa inte har trängt in i den normala försvarslinjen och inte gett symtom.  

Resultatet visar på att utbildningsprogram och identifikation av riskfaktorer är en 

betydelsefull åtgärd i det preventiva arbetet mot osteoporos. Den primära interventionen i 

Neumans system teori innefattar strategier som utbildning, undvika risker och förstärka 

motståndskraften mot riskerna som identifierats. Vidare beskriver Neuman och Fawcett 

(2002) att om den primära interventionen inte startas och patienten drabbas av ohälsa, kan den 

sekundära prevention -interventionen inledas. Ohälsa kan innebära i relation till denna studies 

resultat att patienten identifierats med risk för osteoporos, redan utvecklad osteoporos eller 

fraktur. Vidare börjar sjuksköterskan individanpassa behandling för att uppnå hälsofrämjande. 

Målet för den sekundära preventionen är att uppnå välbefinnande genom att stärka 

motståndet, stabilisera och bevara patientens energi samt främja processen för behandling. 

Den tredje prevention- intervention initieras under behandling. Sjuksköterskan har då i 

uppgift att skydda patienten genom att stödja dennes befintliga styrkor samt motivera goda 

hälsobeteenden och införa individuella mål för god hälsa så att patienten kan klara av att 

handskas med sjukdomen.  

Neumans system teori beskrivs som framåtblickande och värdefull för att skapa en god 

framtid för patienten. Prevention som intervention är viktig för omvårdnad av många skäl. 

Denna teori är holistisk och flerdimensionell och fokuserar inte enbart på en viss tidpunkt i 

sjukdom, utan kan tillgodose individuell omvårdnad för patienten (August-Brady, 2000; 

Neuman & Fawcett, 2002). Hälsofrämjande präglas av vård som bygger på respekt för 

mänskliga rättigheter och att stödja människor att inta hälsosam livsstil och välbefinnande. 

Genom upprätthållning av hälsa utrustas individen med resurser för investering i egen 

framtid, oavsett förväntad livslängd (Glass, Moss, & Ogle, 2012).  

Denna litteraturstudies resultat visar att vårdpersonal kan tillhandahålla 

omvårdnadsinterventioner för att fylla ut de bristande luckorna i osteoporoshanteringen som 

identifierats i denna studie. Utbildningsprogram som ökar kunskap och stödjer motivation till 

god livsstil såsom fysisk aktivitet, kalcium rik kost, vitamin D, rökstopp, minskat alkohol 

intag och fallprevention har visats kunna hjälpa patienten att handskas med sjukdomen på 

egen hand och åstadkomma bättre framtid utan senare komplikationer. Detta stödjer Hahn 

(2014) som visade att den mest frekvent rapporterade interventionen enligt sjuksköterskorna i 
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studien var hälsoutbildning som hade i syfte att förstärka patientens kunskap och ge stöd för 

att hjälpa förstå förebyggande hälsoåtgärder och hälsobeteenden riktade mot god hälsa. 

Studien uppger vidare att sjuksköterskor väntas spela en primär och förebyggande roll i 

hälsovården speciellt för personer med kroniska sjukdomar (Hahn, 2014).  

Resultatet visar att sjuksköterskor kan genom preventiva omvårdnadsinterventioner med hjälp 

av screening och riskbedömning upptäcka patienter i god tid i högrisk att drabbas av 

osteoporos och genom utbildning lära patienter att handskas med sjukdomen. Trots det visar 

resultatet i denna litteraturstudie att andelen tillfällen sjuksköterskor träffade patienter för 

rådgivning och utbildning om osteoporos var minimal. Kayser et al. (2014) beskriver att 

interventioner i syfte att ändra hälsobeteende och livsstil präglas av identifiering och 

reduktion av riskfaktorer. I en sttudie Philips (2014) som studerat behovet av tidiga 

interventioner vid pre-diabetes kan sjuksköterskor överföra kunskap om sjukdom genom 

evidens baserad rådgivning och utbildning och på så sätt hjälpa patienter under mötet att öka 

förebyggande medvetenhet. Personcentrerade sjuksköterskeledda konsultationer som har i 

syfte att beakta individuella uppfattningar hos patienten har visats vara effektiva för att kunna 

upptäcka riskfaktorer och motivera strategier för att minska dessa. Tidiga ingripanden som 

syftar till att förebygga och öka medvetenhet om hälsofrämjande interventioner ger god 

effekt. Samtidigt beskrivs det mest optimala för patienter i risk att drabbas av sjukdom, 

skräddarsydd hälsofrämjande utbildning som strävar efter att motivera och informera om god 

hälsa och vägleda mot förebyggande interventioner (Philips, 2014). Vidare beskriver Philips 

(2014) att preventivt arbete mot sjukdom och att fånga upp patienter i hög-risk i god tid är 

kostnadseffektivt för samhället.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att screening som omvårdnadsintervention ledd av 

sjuksköterskor har åstadkommit goda utfall vad gäller minskat antal frakturer. Trots 

framgångar, utförs inte alltid screening i god tid och det råder oklarhet kring hanteringen samt 

att det finns ett behov av förbättring av effektiviteten. Philips (2014) beskriver att screening 

kan ha god effekt för att upptäcka sjukdom i tidigt stadie och visar att preventiva 

hälsofrämjande interventioner borde prioriteras för att kunna förebygga förödelsen som 

utvecklad sjukdom kan föra med sig. McConaha et al. (2014) beskriver i relation till denna 

studies resultat att screening för osteoporos är underutnyttjat. Senare studie av Kling, Clarke 

och Sandhu (2014) visar att flera organisationer har utvecklat evidensbaserade 

rekommendationer för screening mot osteoporos däremot är grunden baserad på indirekta 

bevis. Forskarna beskriver att det inte finns några riktlinjer för hur ofta screening ska utföras 
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och påstår att tidigare forskning endast studerat risken att utveckla fraktur istället för 

identifikation av osteoporos före fraktur. Detta står i relation till resultatet i denna studie som 

visar på att de flesta patienter inte genomgått screening för osteoporos, förrän vid redan 

utvecklad fraktur.  

Resultatet visar att identifiering av riskfaktorer kan utföras med hjälp av riskbedömningsmall, 

FRAX framkom som den mest beskrivna riskbedömningsmallen. Behovet av användningen 

av FRAX styrks även av senare litteratur som menar att FRAX ensam utan kunskap från 

screening kan vara tillräcklig för beslutet av behandling för frakturprevention och har visats 

vara ett hjälpsamt redskap i preventionen av osteoporosrelaterade frakturer.  Forskarna menar 

att FRAX bedömningsmall identifierar ett unikt perspektiv av de områden i omvårdnaden och 

risken att drabbas av fraktur som kräver beteendeförändring hos både patienten och hos 

vårdgivaren (McConaha et al., 2014).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar brister i preventiv omvårdnad mot osteoporos och de 

flesta patienter med hög risk för fraktur blir inte identifierade i samband med osteoporos. 

Resultatet visar även att prioriteringar läggs istället på patienter med redan utvecklade 

frakturer. Detta stödjer en studie av Majumdar et al. (2013) som i relation till denna 

litteraturstudies resultat medger att osteoporos är en underdiagnostiserad och underbehandlad 

sjukdom och att behandlings paradoxen ligger i att patienter som har störst risk för att drabbas 

av fraktur är minst benägna att få behandling. Senare studier av Janiszewska,  Kulik,  Dziedzic,  

Żołnierczuk-Kieliszek & Jarosz (2014) Majumdar et al. (2014)visar även på att tillgänglig 

data om osteoporos är ofullständig och att kunskapen om osteoporos förefaller otillräcklig i de 

frågor förknippade med profylax och prevention dessutom råder bristande tillämpning av 

hälsofrämjande åtgärder såsom sund livsstil.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att flertalet patienter med osteoporos inte behandlas i 

god tid förrän redan utvecklad fraktur. Glass et al. (2012) beskriver att äldre patienter med 

kronisk sjukdom kan uppleva känslor av isolering, stress, ångest och depression. Dessa 

känslor kan utveckla hinder för patienten att söka vård i god tid, vilket leder till svårigheter 

för vårdgivaren att fånga upp denna grupp patienter för att både kunna identifiera risker och 

inleda insatser för att minska riskfaktorerna. Svårigheterna att fånga upp dessa patienter i god 

tid kan leda till att denna grupp patienter istället hamnar på sjukhus i ett redan utvecklat stadie 
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av sjukdom (Glass et al. 2012). Detta kan ses som ytterligare en anledning till varför resultatet 

visar att patienter med osteoporos inte behandlas i god tid.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie indikerar att det finns brister i den kunskap som 

sjuksköterskor behöver för att möta de behov som personer med osteoporos har. Bristande 

kunskaper rapporterades vad gäller hanteringen, hälsofrämjande åtgärder och identifikation av 

riskfaktorer samt tecken på symtom och kunskaper kring anti-osteoporotiska läkemedel. 

Bjørk et al. (2013) och Tagney och Haines (2009) har studerat betydelsen av att fylla ut 

kunskapsluckor i hälso- och sjukvården genom ett evidensbaserat arbetssätt. Studierna 

framhåller att det är viktigt att sjuksköterskor engagerar sig i forskningsresultat för att kunna 

erhålla ny aktuell kunskap och arbeta utifrån de senaste rönen för att implementera dessa i 

omvårdnadsarbetet. Det ställs allt högre krav på att sjuksköterskor ska ta in kunskap från 

evidensbaserad vetenskap för att kunna lösa de brister som identifieras i vården. Forskare har 

betonat vikten av att ta kliniska beslut baserat på tillgängliga forskningsresultat (Breimaier, 

Halfens & Lohrmann, 2011; Bringsvor, Bentsen & Berland, 2014; Tagney & Haines, 2009).  

 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i professionen är att arbeta i enlighet med evidens 

baserad kunskap och efter beprövad erfarenhet och införa detta i klinisk praxis (Wilhelmsson 

& Lindberg 2007). Dessutom har patienten rätt till vård i högsta kvalitet och i enlighet med de 

senaste vetenskapligt bevisade kunskaperna (Breimaier et al., 2011). Vidare beskriver 

Breimaier et al. (2011) att trots att det finns alltmer tillgänglig forskningsbaserad information 

med potential att förbättra omvårdnadskvaliteten i flera områden av omvårdnad så misslyckas 

sjuksköterskor att införliva aktuella forskningresultat i klinisk praxis. Hinder som beskrivs för 

användandet av evidensbaseradforskning har att göra med tidsbrist, brist på resurser, brist på 

kunskap om forskning samt ointresse hos sjuksköterskor (Breimaier et al., 2011; Yoder et al., 

2014). En annan studie visar att sjuksköterskor var mer villiga att söka vägledning för 

omvårdnad i lokala riktlinjer än att söka svar i evidensbaserade källor (O'Halloran, Porter & 

Blackwood, 2010).  

 

Omvårdnad utan kunskap och kompetens har dessutom visats vara meningslös i de flesta fall. 

Professionell kunskap är nyckeln till att vinna patientens tillit och förtroende. Tillit och 

förtroende är identifierats som en av de viktigaste egenskaperna för att etablera en god 

relation med patienten och för att denne ska uppnå välbefinnande. Uppnått förtroende leder 

till att patienten känner sig självsäker och trygg (Kvåle & Bondevik, 2010).  
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Behovet av trygghet beskrivs i senare studie vara till grund för att kunna etablera 

patientcentrerad vård inriktad på god kommunikation då fokus ligger på patientens tankar, 

känslor och avsikter med nya levnadsvanor. Tillfredsställs behovet kan patienten åstadkomma 

styrka i egenvård (Glass et al., 2012). Att främja egenvård genom individanpassade 

vårdinsatser till kroniskt sjuka patienter ses allt mer som en växande prioritet i vården 

(Kayser, Cosette & Alderson, 2014). Egenvård efter diagnostiserad osteoporos har i denna 

litteraturstudies resultat visats som den främsta behandlingen för minska framtida 

komplikationer. 

Resultatet i denna litteraturstudie framkom med att patienter som sökte vård för osteoporos 

kände osäkerhet för hur de skulle föra talan om sitt problem och upplevde brist på 

tillgänglighet från vårdpersonal. En studie av Glass et al. (2012) beskriver att patienter vill 

vara involverade i förbättringen av sin hälsa, men upplevde att deras åsikter och röster inte 

blev hörda och tron att inte ha den kunskap som behövs för att kunna handskas med egenvård 

och levnadsvanor visades vara betydlig. God kvalitet och hantering under sjukhusvistelsen 

som uppmuntrar patienten till egenvård och goda levnadsvanor efter utskrivning är relaterat 

till minskning av återbesök på sjukhus. För att uppnå en minskning av återkommande vistelse 

på sjukhus till följd av sjukdom, är det till stor vikt att patienten tar till sig hälsofrämjande 

egenvård och förstår den givna informationen och utbildningen som ges av vårdpersonal 

(Glass et al. 2012).  

 

En studie av Ormandy (2011) menar att många forskare är överens om att 

informationsbehovet uppstår på grund av ett underliggande missnöje av människans situation, 

brist på kunskap eller ett tillstånd av osäkerhet aktiverar den enskilde att söka svar genom att 

bilda frågor för att hitta lösning på ett specifikt problem. Denna litteraturstudies resultat visar 

att patienter hade bristande kunskap och var missnöjda över information de erhållit om 

osteoporos från vårdgivaren och hade önskan om att få information tidigare för att kunna 

handskas med sjukdomen i god tid. Vidare beskriver Ormandy (2011) att 

informationsbehovet kan representera ett kunskapsunderskott som kan rättas till genom att 

tillämpa information eller utbildning. För att kunna hjälpa patienter att klara den kravfyllda 

sjukdomen är det viktigt att sjukvårdpersonal förstår patientens situation, identifierar och 

tillfredsställer informationsbehovet. Tillämpningen av information beskrivs även vara en 

balansgång, att få antingen för mycket eller för lite information kan öka rädsla, osäkerhet och 
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ångest hos patienten. När en patient har fått diagnos om sjukdom kan för mycket information 

vara smärtsamt och svårt att förstå (Ormandy, 2011).  

 

Resultatet visade att patienterna hade brist på kunskap om osteoporos beträffande förståelsen 

av sjukdomen, dess information och riskfaktorer. Ryan (2009) beskriver att kunskap 

tillsammans med hälsoövertygelse är den primära faktorn i förändring av hälsobeteende. 

Kunskapen står för saklig information medan hälsoövertygelser innefattar personliga 

övertygelser om det specifika hälsotillståndet eller beteendet. Ökad kunskap och 

hälsoövertygelser leder till ökad förståelse för personens tillstånd som i sin tur leder till ökad 

tilltro till förmåga att delta i förändring i både normala och stressiga situationer. Därefter 

följer engagemang och övertygelse som leder personen till det önskade resultatet. I detta 

stadie kan patienten även uppleva förvirring och ångest som framkommer från uppenbara 

motsägelser och konkurrerande krav som är förknippade med hälsomålet. Den andra faktorn 

innebär självreglering som är en process människor använder vid beteendeförändring i daglig 

rutin och livsstil. Självreglering kräver målsättning, egenkontroll, reflektion, beslutfattande, 

planering, självvärdering, hantering av känslor som uppstår vid förändringen. Den tredje 

faktorn innebär socialt stöd och socialt inflytande som kan påverka patientens tänkande och 

motivation vilket leder till engagemang i beteendet (Ryan, 2009).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att kunskapen ensam inte påverkade patientens sätt att 

engagera sig i hälsofrämjande beteende och att det nödvändigtvis inte är säkert att personer 

som har kunskap om sjukdom intar ett hälsofrämjande beteende. En studie av Ryan (2009) 

medger att kunskap ensamt inte leder till förändringar i hälsobeteendet och att endast 

förmedla saklig information oftast inte leder till att kunna upprätthålla långsiktig 

livsstilsförändring (Ryan, 2009). En annan studie menar att när människan får information om 

hälsorisker tolkas dessa och det skapas mening utifrån personliga erfarenheter från den sociala 

och kulturella bakgrunden i ett sammanhang. Ett flertal perspektiv av upplevelsen av att 

handskas med riskerna kan då uppstå (Reventlow & Bang, 2006).  

 

Resultatet visar att erhållen kunskap om riskerna med osteoporos väckte rädsla och 

begränsade vardagslivet hos patienter. En studie menar att vissa förstår riskerna mer 

bokstavligt, ser osteoporos som det värst tänkbara scenariot och i dess mest avancerade 

stadium. Med detta i fokus begränsar informationen om osteoporos patientens liv till rädsla 

och osäkerhet. I denna situation blir det extra viktigt för vårdpersonal att uppmärksamma 
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patienters upplevelse av att erhålla kunskap i samband med överlämning av information om 

risker och preventionsåtgärder (Reventlow & Bang, 2006). Samtidigt visar även resultatet i 

denna litteraturstudie att bristande kunskap ledde till svårigheter att handskas med vardagen, 

och att livsstilsförändringar var baserade på att patienterna erhållit kunskap. En studie av 

Pande et al. (2000) menar att kunskap hjälper inte bara att underlätta förändringar i 

hälsobeteendet, utan också i anpassningen att kunna hantera kronisksjukdom.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att ett flertal faktorer påverkade patientens 

engagemang att ta till sig hälsofrämjande beteende och ändra livsstil. Socialt sammanhang, 

socialt stöd, egen vilja och motivation till vård samt att få dela sina erfarenheter med andra i 

samma tillstånd var starka fynd i resultatet. Sociala faktorer kan påverka livsstilsförändringar 

men kan ha både negativ och positiv effekt på patientens hälsobeteende. Positivt socialt 

inflytande väcker intresse och vilja, på samma sätt som positiva relationer bidrar till stöd att 

upprätthålla förändring. Det beskrivs att personcentrerade interventioner är mer effektiva än 

standard interventioner för att underlätta förändring i hälsobeteende. Engagemang i egenvård 

kan leda till förbättrad hälsa och har påverkan i det långsiktiga resultatet av 

livsstilsförändring. Livsstilsförändring kan åstadkommas genom att öka kunskap, 

hälsoövertygelser tillsammans med ökad motivation av personens färdigheter, förmågor och 

underlätta tillämpning av socialt stöd (Kayser et al., 2014; Ryan, 2009).  

 

I relation till denna studies resultat beskriver Kayser et al. (2014) att positiva förändringar i 

hälsobeteendet är relaterade till behovet av autonomi, kunskap och samhörighet. Autonomi 

ger människan känsla av makt i de egna valen om livsstilsförändringar. Kunskap ger 

människan en känsla av möjlighet att kunna uppnå förändring. Samhörighet ger människan 

känsla av att bli förstådd av vårdgivaren i de nya förändringarna. Hälsobeteendeförändringen 

präglas även av att patienten har motivation och vilja till förändring. Autonomi i egenvård och 

respekt för patienten kan uppnås genom ett samarbete mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskan hjälper patienten att identifiera och utveckla egna styrkor och målet är att 

genom respektfull kommunikation engagera patienten för att uppmuntra självinitiativ och öka 

eget ansvar. 

 

Sjuksköterskor är eniga om vikten av hälsofrämjande beteende och kämpar för att förstå 

perspektiven som är relaterade till beteendeförändringar. För att kunna förbättra och behålla 

hälsa måste människan ha en hälsosam livsstil. Att ändra en persons hälsobeteende är en mer 
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komplex process än vad forskare tidigare förutspått (Ryan, 2009). Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att problemet vad gäller hälsofrämjande beteende ligger i hur 

tillvägagångsättet att motivera människor att ta åt sig nödvändiga åtgärder ska ske. Att ändra 

hälsofrämjandebeteende är en individuell process och måste därför individ anpassas till var 

och en, då hindren för att lyckas med livsstilsförändring kan skilja sig åt. En studie av Philips 

(2014) visar att patienter som uppfattade sjukdom som ett allvarligt hot var mer engagerade i 

hälsofrämjande beteende, än de patienter som uppfattade sin risk som lägre. Detta visar 

ytterligare hur hälsorelaterade föreställningar och upplevd mottaglighet för sjukdom kan leda 

till bristande motivation att vidta åtgärder.  

 

Kunskap om sjukdom, tekniska bedömningar och farmakologi har nått längre inom forskning 

än kunskapen om att kunna hjälpa människor att införa framsteg i hälsofrämjande beteende i 

det dagliga livet. Information om hälsofrämjande aspekter finns tillgänglig, men kvaliteten 

och rikligheten skiljer sig åt bland studier. Det finns inte mycket beskrivet om att kunna 

hjälpa människor att sortera informationen och desto mindre att tillämpa det i sin livsstil 

(Ryan, 2009). Resultatet visar att sjukvårdpersonal måste ha kunskap och kunna förstå hur 

förändring i hälsobeteendet utförs och begripa deras roll att ge stöd och underlätta dessa 

livsstilsförändringar för att omvårdnadsbehandlingen av osteoporos som till grund består av 

utbildning som främjar egenvård ska lyckas.  

 
Kliniska implikationer och slutsatser  

Sammantaget visar resultatet att omvårdnaden för osteoporos många gånger brister i områden 

gällande omvårdnad och patienter går länge med oupptäckt osteoporos. Omvårdnaden för 

osteoporos består av utbildning, riskbedömning och screening. Kunskapen som 

sjuksköterskor behöver för att kunna tillgodose god omvårdnad vid osteoporos visades i 

denna studie vara bristande. Kunskapen om osteoporos hos patienter visades också bristande. 

Osteoporos är ett hälsoproblem världen över och kräver att mångsidiga omvårdnadsåtgärder 

vidtas.  

 

I samband med att befolkningen blir äldre ökar antalet människor som drabbas av osteoporos 

och osteoporosrelaterade frakturer.  Genom att kontrollera och eliminera riskfaktorer i god tid 

och diagnostisera sjukdomen i tidigt skede då sjukdomen fortfarande är asymtomatisk kan 

minska konsekvenserna, såsom fraktur och i värsta fall död. Osteoporosrelaterade frakturer är 

en ekonomisk utgift för samhället. För att minska de ekonomiska kostnaderna i samhället i 
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samband med osteoporos och den ökade andelen osteoporosrelaterade frakturer är det viktigt 

att utbildning om osteoporos samt förebyggande omvårdnadsinterventioner och behandling 

integreras i klinisk praxis. Hinder på grund av tidsbrist har setts i utförandet av screening och 

i förebyggande interventioner.  

 

Sjuksköterskor har den position i arbetet att integrera och använda både 

riskbedömningsmallar och screening, som har i avsikt att fånga upp och identifiera patienter 

med högrisk för utvecklandet av osteoporos. Vidare kan sjuksköterskor ge utbildning och 

information om osteoporos och motivera till livsstilsförändringar och egenvård för att hindra 

eller bromsa utvecklingen av osteoporos.  

 

Begreppet prevention som intervention i enlighet med Neuman och Fawcett (2002) i tidigt 

skede, innan utveckling av sjukdom kan vara effektiv i samband med behandlingen av 

osteoporos. Prevention som intervention kan användas som vägledning för sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete för att kunna åstadkomma en bättre framtid för patienten. Denna 

litteraturstudies resultat visar även kunna ge en vägledning för hur sjuksköterskors arbete kan 

se ut vid inte enbart osteoporos. Preventiva skräddarsydda omvårdnadsinterventioner kan 

implementeras i det dagliga vårdarbetet oavsett sjukdom. Inte förrän de senaste åren har 

flertalet interventionsförsök inom forskningen av osteoporos ökat, däremot återstår mycket 

arbete kvar att utföra. Större engagemang inom omvårdnadsforskning, då behandlingen för 

osteoporos fortfarande är medicinskt och farmakologiskt dominerande.  

 

Metoddiskussion  
Denna litteraturstudie utfördes med integrerad kunskapsöversikt som metod. I en integrerad 

kunskapsöversikt har författarna i syfte att omfatta all data som finns inom det valda ämnets 

frågeställning. Den varierande urvalsramen innehållande både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar med flertalet syften har potential att resultera i en omfattande skildring av 

frågeformuleringen och ge en ökad generaliserbarhet av resultatet (jfr.Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

 I denna kunskapsöversikt användes alla relevanta artiklar inom området som svarade mot 

studiens syfte, detta för att undvika att felaktiga slutsatser drogs på grund av ofullständig 

sökning (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). Tillvägagångsättet av sökningen skedde i båda 

databaserna på ett likvärdigt sätt. En begränsning kan diskuteras då möjligheten att använda 
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fler databaser hade kunnat utföras och en större sökning i fler databaser hade minimerat risken 

av att viktig data missades.  

 

Sökningen inleddes med en pilotsökning för att säkerställa frågeställningarnas hållbarhet. 

Artiklarna i pilotsökningen gav sedan idéer till sökord, som utnyttjades till vidare sökning. 

Sökorden kombinerades på olika sätt för att få en så grundlig sökning som möjligt, för att inte 

gå miste om relevant data. Denna studie har en väl beskriven litteratursökning som är 

betydande för att uppnå trovärdighet i kunskapsöversikten (jfr. Whittemore & Knafl, 2005).  

Författarna påbörjade litteratursökningen med Mesh-termer och CINAHL headings. Detta gav 

inte ett tillfredställande urval av artiklar. En begränsning kan diskuteras eftersom endast 

sökord i fritext användes. Fritext sökning rekommenderas sällan eftersom sökorden kan ha 

flera synonym betydelser. Författarna var noggranna att kontrollera att inte ha gått miste om 

data på grund av fritext sökning genom att jämföra sökningen med både Mesh-term och 

CINAHL headings sökning, Detta visade på att fritext sökningen gav ett bredare 

sökningsresultat (jfr. Willman et al. 2011, s.70)  

Sökningen begränsades till att endast innehålla artiklar från år 2004 och framåt, detta för att 

reducera risken för inaktuellt resultat. Sökningen bestod av endast engelska artiklar vilket kan 

ha gjort att relevanta referensen kan ha förbisetts. Litteratursökningen begränsades även att 

inte innehålla barn eller cancer. Därefter exkluderas inga fler sökord för att inte gå miste om 

relevant data (jfr.Polit & Beck, 2008, s. 110)  

En begränsning i denna studie kan påpekas då granskningsprotokollet inte redovisas i studien. 

Redovisning av granskningsprotokoll ökar läsarnas möjlighet att bedöma studiens 

tillförlitlighet (jfr.Holopainen et al., 2008). I denna studie användes Willman et al. (2011, s. 

171) granskningsprotokoll för att systematiskt granska de valda artiklarna vilket stärker 

trovärdigheten. För att stärka granskningen av artiklarna ytterligare har båda författarna 

granskat artiklarna för att kvalitetsgranskningen skulle bli så objektiv som möjligt vilket höjer 

validiteten i denna studie (jfr. Holopainen et al., 2008)  

Giltigheten och kvaliteten i kunskapsöversikter bygger på kvaliteten i de inkluderade 

studierna, en god redovisning av de inkluderade studierna är förenat med en god 

kunskapsöversikt vilket hölls i denna litteraturstudie (jfr. Whittemore et al., 2014). Författarna 
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beslutade att endast inkludera hög och medel kvalitet på studierna, vars studier med låg 

kvalitet valdes bort. 

En risk som kan diskuteras är att den omfattande litteraturen kan sudda ut den bärande idén 

och endast inventera all litteratur som då endast resulterar i en granskning av litteraturen inom 

det valda ämnet, utan synlig syntes eller integration (jfr.Backman, s.73, 2008). På grund av 

den stora variation data, innehållande stort antal variabler, populationer och syften krävs 

klarhet i analysen av data (jfr. Whittemore & Knafl, 2005).  

Whittemore & Knafl (2005) beskriver dataanalysen som den största utmaningen i 

genomförandet av integrerade kunskapsöversikter. Därför hölls stark noggrannhet under 

processen då data plockades ut från sitt ursprungliga sammanhang. För att sedan ytterligare 

stärka noggrannheten i dataanalysen användes tabeller och en matrismetod som var till grund 

för jämförelser, extrahering och kritisk granskning av data där likheter, skillnader och brister 

kunde identifieras i de valda artiklarna (jfr. Garrard, 2011). Vilket förenklade jämförelsen 

mellan artiklarna och minskade risken att författarna snedvred resultatet (jfr.Wittemore & 

Knafl, 2005).  

Denna litteraturstudie innehöll studier från runt om i världen vilket kan påverka 

överförbarheten till svensk sjukvård på grund av både organisatoriska och kulturella 

skillnader. Däremot framkom samtliga studier med liknande resultat vilket kan ge möjlighet 

för applicerbarhet inom svensk sjukvård. 
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Bilaga 1.  Översikt över inkluderade studier (n=27)

 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

1 Aree-Ue, 
Petlamul 

(2013) 

Thailand 

 

Osteoporosis 
Knowledge, Health 
Beliefs, and 
Preventive 
Behavior: A 
Comparison 
Between Younger 
and Older Women 
Living in a Rural 
Area 

 

Undersöka 
hälsoföreställningar 
och preventivt 
beteende, en 
jämförelse mellan 
yngre och äldre 
kvinnor bosatta i ett 
område i Thailand 

Tvärsnitts-
studie  

104 kvinnor 
mellan 20- 35 
år, och 83 
kvinnor i 60 
är och uppåt. 

Visar att yngre kvinnor hade högre 
kunskap om osteoporos än äldre 
kvinnor, båda grupperna ansåg fysisk 
aktivitet som preventivt, men såg 
störst hinder att utföra fysisk aktivitet. 
De yngre såg sig mer utsatta för 
osteoporos än den äldre gruppen, men 
lägre uppfattning om kalcium intag. 
Kalcium intaget rankades som högre 
nytta mot osteoporos än 
fysiskaktivitet.  
Patienterna hade kunskap om 
osteoporos vad gäller riskfaktorer 
spec. kalciumintag. 

Medel 

2 Casentini, 

Chiaramonti, 
Amedei, 
Cioppi, 
Falchetti, 
Masi, Brandi 

(2011) 

Italien 

The bone care 
nurse project 

Öka förståelse och 
medvetenhet för 
sjuksköterskeledd 
intervention mot 
osteoporos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektbes
krivning 

 Sjuksköterskor har en avsevärd roll i 
den preventiva hanteringen av 
osteoporos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel  
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

3 Chang  

(2006) 

Taiwan 

Knowledge, health 
beliefs, and 
behaviours in first-
degree relatives of 
women suffering 
from osteoporosis 

Undersöka kunskap, 
hälsoföreställningar 
samt preventiva 
beteenden hos 
kvinnor. Ena gruppen 
med någon drabbad av 
osteoporos i familjen 
och andra utan. För att 
sedan jämföra dessa 
grupper 

Tvärsnitts-
studie 

304 kvinnor 
35 år och 
äldre. 97 med 
familje-
medlem som 
hade 
osteoporos. 
207 utan 

Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna vad gäller kunskap båda 
grupperna visade bristande kunskap. 
Gruppen som hade osteoporos i 
familjen ansåg sig ha större risk att 
drabbas av osteoporos än den andra 
gruppen, och såg sjukdomen som 
större allvar och ett flertal hade gått på 
screening för bentäthet. Ingen skillnad 
i grupperna av nivån i hälsofrämjande 
beteende. De flesta hade liten 
förståelse för sjukdomen. 

Medel 

4 Chang, Hong, 
Yang  

(2010) 

Asien 

Global computer-
assisted appraisal 
of osteoporosis 
risk in Asian 
women: an 
innovative study  

 

Utveckla en 
databaserad 
bedömningsmall för 
osteoporos och sedan 
utvärdera effekten i en 
empirisk studie 

Utvecklin
g av 
bedömnin
gsmall 
följt av 
empirisk 
studie 

867 deltog 
Kvinnor över 
30 år som 
genomgått en 
DXA 
screening. 
Empiriska 
studien 
valdes 300 
kvinnor med 
risk att 
utveckla 
osteoporos 

 

Studien visar att strategisk tillämpning 
av omvårdnadsåtgärder mot 
osteoporos kan främja förebyggande 
kunskaper hos kvinnor med risk och 
öka effekten av förebyggande 
åtgärder. Resultatet visar att 58 % 
trodde att benskörhet var ett allvarligt 
tillstånd och 60 % trodde att de var i 
riskzon. Över 50 % trodde att de 
skulle ha nytta av förebyggande 
åtgärder mot osteoporos, 60 % uppgav 
att de hade svårt att vidta åtgärder. 

 

 

Medel 
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

5 Chang, Yang, 
Chung, Chen, 
Cheng  

(2010) 

Taiwan 

Perception of risk 
factors and DXA T 
score among at-
risk females of 
osteoporosis 

Undersöka sambanden 
mellan bentäthet, 
DXA scan, kunskap, 
föreställningar och 
förebyggande 
beteenden om 
osteoporos hos 
kvinnor i risk för 
osteoporos 

Tvärsnitts-
studie  

Totalt 1384 
inbjöds.  
886 deltog. 
Kvinnor över 
30 år 

Många hade svårt att förstå sjukdomen 
och svårt att använda sig av preventiva 
och främjande åtgärder. 54 % visste att 
kalcium rik kost skyddade mot 
benskörhet. Stort antal trodde inte att 
osteoporos i familjen var en riskfaktor, 
inte heller att saltad kost samt liten 
kropp var riskfaktorer. 72 % såg 
osteoporos som ett allvarligt tillstånd, 
54 % trodde att de var i riskzon 70 % 
upplevde att de skulle ha nytta av 
förebyggande åtgärder, men hade svårt 
att vidta åtgärder. 

Medel 

6 Davis, White, 
Yang 

(2006) 

USA 

A Bone Health 
Intervention for 
older adults living 
in residential 
settings 

 

Undersöka om 
patienters deltagande i 
interventioner mot 
osteoporos och 
främjande av benhälsa 
förbättrade patienters 
kunskap om 
osteoporos och gav ett 
hälsosammare 
beteende, efter 
slutförandet av 
interventionen 6 
veckor och 6 månade 
efter. 
 

Observatio
nsstudie  

47, varav 
40 kvinnor 7 
män 

Tiden under interventionen och en tid 
efter gav goda resultat i kunskap. 
Därefter sjönk resultaten på grund av 
ingen uppföljning, samma sak gällde 
hälsofrämjande beteende. 
Hälsofrämjande åtgärder gav inte högt 
resultat speciellt fysisk aktivitet.  
 
 

Medel 
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

7 Doheny, 
Sedlak  Estok, 
Zeller 

(2007) 

USA 

Osteoporosis 
Knowledge, Health 
Beliefs, and DXA 
T-Scores in Men 
and Women 50 
Years of Age and 
Older 

 

Jämföra kunskap och 
hälsoföreställningar i 
samband med DXA 
scan hos män och 
kvinnor 

Tvärsnitts-
studie 

190 kvinnor 
och 187 män 
som hade 
genomgått en 
DXA scan 

Signifikanta skillnader mellan 
grupperna, männen var äldre, längre, 
vägde mer, Det var skillnad i kunskap 
mellan kvinnor och män, kvinnor hade 
fler rätta svar än män i genomsnitt. 
Båda grupperna hade låg nivå av 
kunskap, och män lägre. Kvinnor 
upplevde osteoporos som seriöst och 
mottagligt medan män såg det inte 
som en seriös sjukdom eller att de 
hade en risk att insjukna, däremot var 
män till större grad motiverade och 
självsäkra att engagera sig i 
fysiskaktivitet. 

Medel 

8 Drozdzowska  
Pluskiewicz  
Skiba 

(2004) 

Polen 

Knowledge about 
osteoporosis in a 
cohort of Polish 
females: the 
influence of age, 
level of education 
and personal 
experiences 

Undersöka kunskap 
om osteoporos hos 
polska kvinnor, och 
utreda deras attityder 
gentemot preventiva 
metoder mot 
osteoporos 

Kohort-
studie 

 1065 
kvinnor i 
åldrarna 16-
72 år 

Genomsnittet av rätt svar var 7,05 av 
10. Äldre kvinnor svarade att fysisk 
aktivitet ej var viktigt för att förebygga 
osteoporos. Svaren var signifikant 
påverkade av deltagarnas ålder. Yngre 
kvinnor och utbildade kvinnor hade 
bättre kunskap om osteoporos än 
äldre. Kvinnor som hade osteoporos 
visades inte ha bättre kunskaper än 
resterande population. 
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Författare/ 
År, Land  

Titel  Syfte  Metod  Deltagare  

 
Resultat/Huvudfynd  
 

Kvalitet  

9 
 

Giangregorio, 
Fisher, 
Papaioannou, 
Adachi, 

(2007) 

Kanada 

Osteoporosis 
Knowledge and 
Information Needs 
in Healthcare 
Professionals 
Caring for Patients 
With Fragility 
Fractures 

Utvärdera kunskap 
och utbildningsbehov 
om osteoporos hos 
vårdpersonal som 
jobbar med patienter 
som har risk för 
fraktur 

Tvärsnittss
tudie 

129 utav 179 
Besvarade 
enkäten.  
90 % av 
deltagarna 
var kvinnor 

Kunskapstestet resulterade i ett 
medelvärde på 13.4 av 22 möjliga 
frågor. Studien visar att det finns en 
kunskapslucka hos sjuksköterskor som 
jobbar med patienter i risk att få 
fraktur eller haft fraktur. Största 
luckan sågs i området relaterat till 
hälsofrämjande och hanteringen av 
osteoporos. Kunskapsbrist 
identifierades om utbredningen av 
osteoporos och dagliga 
rekommenderade dosen av kalcium. 

Medel 

10 Greene, Dell 

(2010) 

USA 

Outcomes of an 
osteoporosis 
disease-
management 
program managed 
by nurse 
practitioners 

 

Presentera utfallet av 
ett interventions- 
program mot 
osteoporos lett av 
sjuksköterskor vad 
gäller screening, 
diagnos och 
behandling av 
patienter i risk för 
osteoporos under en 
tidsperiod på 6 år 

Observatio
nsstudie 

Över 625000 
patienter i 
risk för 
osteoporos.  
Alla patienter 
över 60 år 
samt över 50 
år efter 
fraktur och 
som 
genomgått 
DXA scan, 
eller tog anti-
osteoporos 
medicin. 

Sjuksköterskors användning av 
screening ökade med 263 %. En 
genomskådlig sänkning på 38,1% av 
fraktur i undersökningspopulationen. 
Sjuksköterskor visades ha en viktig 
roll i att leda behandling mot 
osteoporos vad gäller screening och 
interventioner för att minska 
konsekvenserna som osteoporos för 
med sig. 
 

Medel 
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

11 Hansen, 
Konradsen, 
Abrahamsen, 
Pedersen 

(2014) 

Danmark 

Women’s  
experiences of 
their osteoporosis 
diagnosis at the 
time of diagnosis 
and 6 months later: 
A 
phenomenological 
hermeneutic study 

Kvinnors erfarenhet 
och upplevelser 6 
månader efter att ha 
fått diagnos, när 
behandling först 
administrerats 

Empirisk 
studie 

15 kvinnor Studien visar ett behov av förbättrad 
support för patienter att de ska kunna 
förstå sin diagnos och lära sig leva 
med osteoporos. Studien belyser 
upplevelser hos nydiagnostiserade 
patienter vad gäller acceptans av 
sjukdom, leva med sjukdom och 
läkemedelsbehandling. 

Hög 

12 Hsieh, Wang, 
McCubbin, 
Zhang, Inouye 

(2007)   

Taiwan 

Factors influencing 
osteoporosis 
preventive 
behaviours: testing 
a path model  

 

Undersöka en modell 
som påverkade 
människors sätt att 
engagera sig i att 
förebygga osteoporos 
samt uppskatta direkta 
och indirekta sociala 
faktorer som påverkar 
risken att drabbas av 
osteoporos 

Tvärsnittss
tudie 

250 personer 
över 18 år. 
243 deltog 
varav 123 
kvinnor och 
120 män 

 

Effekten av att engagera sig i 
förebyggande hälsofrämjande 
beteenden var relaterade till socialt 
sammanhang och gemenskap i det 
dagliga livet. Huruvida kunskap 
påverkar sättet att engagera sig i 
hälsofrämjande beteende var 
kontroversiellt, inte nödvändigtvis sant 
att personer som har kunskap om 
hälsosamt beteende engagerar sig mer 
i det hälsofrämjande beteendet. 

Medel 

13 Huang, Su, 
Chien, Guo  

(2011) 

Taiwan 

The effectiveness 
of an osteoporosis 
prevention 
program among 
women in Taiwan 

Utveckla ett 
förebyggande program 
mot osteoporos 
baserat på att öka 
hälsofrämjandebeteen
de. 

Tvärsnittss
tudie  

68 deltagare  
Kvinnor 40 
år och äldre 

Studien visar att förebyggande 
program förbättrade hälsofrämjande 
beteende mot osteoporos bland 
kvinnor i Taiwan. Vårdpersonal kan ta 
del av denna modell för att planera och 
utvärdera sina program för 
förebyggandet av osteoporos. 

Medel 
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

14 Jachna, 
Forbes-
Thompson 

(2005) 

USA 

Osteoporosis: 
Health beliefs and 
barriers to 
treatment in an 
assisted living 
facility 

Undersöka kunskap, 
uppfattningar och 
hinder för behandling 
av osteoporos på ett 
assisterat boende 

Kvalitativ 
design 
med semi-
strukturera
de 
intervjuer 

Fem patienter 
kvinnor 
mellan 71-93 
år. En Sjuk-
sköterska   

Patienterna på boendet såg inte 
osteoporos som en allvarlig sjukdom. 
Medvetenhet om att sjukdomens 
existens var bristande fram till 
patienterna åtdragits sig fraktur. 

Medel 

15 McKenna, 
Ludwig  

(2008) 

Storbritannien  

Osteoporotic 
Caucasian and 
South Asian 
women: a 
qualitative study of 
general 
practitioners’  
support 

 

Undersöka och 
jämföra upplevelser 
hos europeiska och 
asiatiska kvinnor med 
osteoporos under 
deras läkarbesök. 

Semi-
strukturera
de 
intervjuer 

21 kvinnor 
från England 
mellan 43-82 
år.  
 

Första symtom inte förrän åtdragen 
fraktur. Andra symtom som svaghet, 
smärta och lidande både fysiskt och 
psykiskt, reducerad livskvalitet. 
Patienter upplevde att inte kunna 
utföra dagliga rutiner de tidigare 
kunnat. Vissa medgav att de ville ha 
mer information om osteoporos under 
sina läkarbesök och en förlängd dialog 
vid tidsbestämda träffar. Patienterna 
upplevde att de fick mer information 
från andra instanser än sina läkare. 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

16 Nielsen, 
Huniche, 
Brixen, 
Sahota, Masud 

(2013) 

Danmark/ 
Storbritannien  

 

Handling 
knowledge on 
osteoporosis – a 
qualitative study 

 

Förstå vikten av 
information och 
kunskap hos patienter 
och deras sätt att 
hantera osteoporos i 
det dagliga livet 

Semi-
strukturera
de 
intervjuer   

14 patienter 
från England  
10 kvinnor 
och 4 män 
 
12 patienter 
från Danmark 
10 kvinnor 
och 2 män 

Patienterna önskade information av 
sina vårdgivare. Patienterna ville hålla 
igång med dagliga aktiviteter så långt 
som möjligt istället för att begränsa sig 
till vetskapen om att leva med 
osteoporos. Vetskapen om riskerna 
med osteoporos ledde till att vissa 
patienter kände rädsla att få ny fraktur 
och osäkerhet och upplevde 
begränsning av vardagslivet. Rädsla 
att bli sängliggande och hjälplös. De 
flesta patienter upplevde information 
och kunskap bäst om de fick engagera 
sig i aktivt socialt liv och dela sina 
upplevelser och erfarenheter med 
andra med samma diagnos. 

Hög 

17 Nielsen, Ryg, 
Nielsen Knold, 
Nissen, Brixen 

(2010) 

Danmark 

Patient education 
in groups increases 
knowledge of 
osteoporosis and 
adherence to 
treatment: A two-
year randomized 
controlled trial 

 

Undersöka om 
utbildning i 
osteoporos skulle öka 
kunskapen om 
osteoporos och nivån 
av tillit till 
läkemedelsbehandling 

Randomis
erad 
kontrollstu
die 
 

300 
deltagare. 
32 män  
65 år  
SD +/- 9. 
268 kvinnor 
63 år  
SD +/- 8.  

Ingen skillnad i grupperna vid första 
testet innan utbildningen, däremot 
ökade kunskapen och tilliten till 
behandling hos utbildningsgruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen efter 
två år. Studien visar en signifikant 
förbättring av kunskap om osteoporos 
och tillit till läkemedelsbehandling 
efter gruppbaserade 
utbildningsprogram.  

Hög 
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18 Rice, Mehan, 
Hamilton, Kim 

(2014) 

Kanada 

Screening, 
assessment, and 
treatment of 
osteoporosis for 
the nurse 
practitioner: Key 
questions and 
answers for 
clinical practice -A 
Canadian 
perspective 
 

 

Att besvara frågor 
angående 
sjuksköterskans 
behandling av 
osteoporos vad gäller 
screening och 
bedömningsmallar 

Fall-studie 1 deltagare  
69 år 

Studien belyser vikten av 
sjuksköterskans roll vid behandling av 
osteoporos. Hon har en unik roll att 
minska omvårdnadsbristen genom att 
identifiera patienter med risk för 
osteoporos. 

Hög 

19 Sayed-Hassan, 
Bashour, 
Koudsi 

(2013) 

Syrien 

Osteoporosis 
knowledge and 
attitudes: a cross-
sectional study 
among female 
nursing school 
students in 
Damascus 

Öka medvetenhet, 
kunskap samt före-
byggande åtgärder 
mot osteoporos. 
Undersökning över 
kunskapen hos unga 
kvinnliga sjuk-
sköterskestudenter 

Tvärsnittss
tudie 

353 kvinnliga 
studenter  
Medelålder 
19,9 år 

Studien visade oroande bristande 
kunskaper om osteoporos hos sjuk-
sköterskestudenter. De unga kvinnorna 
i studien trodde att osteoporos var en 
allvarlig sjukdom men upplevde inte 
att de skulle drabbas eller på något sätt 
bekymrade över sjukdomen.  

Medel 

20 Schuiling, 
Robinia, Nye 

(2011) 

USA 

Osteoporosis 
Update 

 

Ge en överblick av 
patofysiologin av 
osteoporos, samt 
mätinstrument för 
prevention 

Litteratur-
översikt 

 Idealt om diagnos för osteoporos ställs 
innan första fraktur, för att ge 
möjlighet att ändra livsstilsvanor som 
har dålig effekt på benhälsa. 
 
 
 

Hög 
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 Författare/ 
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21 Sedlak, 
Doheny Estok 
Zeller  

(2005) 

USA 

Tailored 
Interventions to 
enhance 
Osteoporosis 
prevention in 
Women  

 

Undersöka om 
interventionen ökade 
kunskap, hälso-
föreställningar eller 
gav verkan på intaget 
av kalcium, fysisk 
aktivitet, rökning och 
alkohol. 6 månader 
efter interventionen 

Pilotstudie 
Tvärsnittss
tudie 

124 
postmenopau
sala kvinnor 
50-60 år 

Ingen skillnad sågs vad gäller kunskap 
om osteoporos mellan grupperna. 
Deltagarna i interventionsgruppen 
upplevde större hinder för kalcium 
intag än den andra gruppen. Fysisk 
aktivitet minskade i 
interventionsgruppen medan en ökning 
sågs i den andra gruppen. Båda 
grupperna ökade sitt kalcium intag. 

Medel 

22 Skorupski, 
Alexander 

(2013)  

USA 

Multidisciplinary 
osteoporosis 
management of 
post low-energy 
trauma hip-fracture 
patients 

 

Öka medvetenheten 
om osteoporos hos 
vårdpersonal och 
patienter samt öka 
igenkännandet och 
behandling av 
höftfrakturer hos 
patienter och förse 
hälsopersonal med ett 
vägledande 
förbättringsarbete 

Litteratur-
översikt 

 Trots goda resurser vad gäller 
screening och läkemedel i vården, är 
genomförandet mycket lågt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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 Författare/ 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat/Huvudfynd Kvalitet 

23 Solimeo,  
Weber, Gold 

(2010) 

Danmark 

 

Older  Men’s  
Explanatory Model 
for Osteoporosis 

Utforska mäns 
upplevelser och 
erfarenheter av 
osteoporos, utveckla 
och förstå mäns 
förklarande 

Semi-
strukturera
de 
intervjuer 

23 män  
 
53-86 år 
 

Resultatet visade att männen hade 
måttlig kunskap om osteoporos. Alla 
deltagare associerade osteoporos med 
fraktur. 9st deltagare fick sin diagnos 
efter fraktur, 6st av ovanlig smärta i 
höft eller rygg, 6st självförvållat, 2st 
upptäckta av screening. Männen upp-
levde att osteoporos orsakats av något 
utom deras kontroll. Männen rapport-
erade att osteoporos var ett livslångt 
tillstånd. Bättre behandling ledde till 
känsla av hopp. Information given i 
god tid hade förhindrat konsekvens-
erna. Bristande kunskap om 
osteoporos hos män. 
 

Hög 

24 Tung, Lee  

(2006) 

Kina 

Effects of an 
osteoporosis 
educational 
programme for 
men 

 

Undersöka genom ett 
utbildningsprogram 
kunskap, 
hälsoföreställningar 
och preventivt 
beteende vid 
osteoporos hos män.  

Randomis
erad 
kontroll- 
studie 

128 
deltagare, 64 
i varje grupp. 
Medelålders 
män. 

Resultatet efter utbildningen visade 
signifikant skillnad i kunskap, 
hälsoföreställningar, preventivt 
beteende i jämförelse med kontroll-
gruppen. Första testet innan interven-
tionen visade att alla män hade låg 
kunskap om osteoporos. Medelvärdet i 
svaren av frågeformuläret visade 10.8 
av 24 möjliga svar. Ett negligerat 
problem hos män. 
 
 
 

Medel 



 

 

51 

        

 
 

Författare/ 
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25 Vered, Werner 
Shemy, Stone 

(2008) 

Israel 

Nurses’  knowledge  
and perceptions 
about osteoporosis:  
A questionnaire 
survey 
 

Undersöka kunskapen 
och uppfattningen hos 
sjuksköterskor vad 
gäller osteoporos och 
få en bredare variation 
av aspekter relaterade 
till sjuksköterskors 
kunskap 

Tvärsnitts-
studie  

158 
legitimerade 
sjukskötersko
r medelålder 
39 år SD +/-
10,3 

Majoriteten 91 % visste betydelsen av 
osteoporos (poröst ben) 2/3 hade 
kunskap om definitionen av 
sjukdomen. Kunskap om riskfaktorer 
vid osteroporos visades vara måttlig. 
Kvinnor svarade signifikant högre än 
män. Sjuksköterskor som jobbade i en 
hälsobevarande organisation svarade 
högre än resten och de som undergått 
en bentäthetsmätning svarade signi-
fikant högre. Måttliga svar vad gällde 
tecken på osteoporos. Kunskap om 
kalcium och vitamin D var låg. 
Kunskap om medicin var måttlig. 
Resultatet visade att det ansågs som 
viktigt att behandla osteoporos men 
mer akuta fall och tidsbrist stod som 
hinder. 
 

Medel 

26 Whitehead, 
Keast, 
Montgomery, 
Hayman 

(2004) 
Storbritannien 

A preventative 
health education 
programme for 
osteoporosis  

 

Utvärdera aktuella 
åtgärder mot 
osteoporos på ett 
sjukhus och identifiera 
områden som hade 
behov av förändring 
samt utvärdera dessa 
förändringar 

Kvalitativ 
Action 
research 
project 
 

10-15  
involverade i 
hanteringen 
av osteoporos 

Interventionen bestod av information 
till patienter att främja benhälsa, 
genom bättre diet, fysisk aktivitet och 
fall prevention. Information till vård-
personal för att öka kunskapen och 
medvetenhet om osteoporos. Gå ut 
med information till alla som är i risk, 
samt göra befolkningen mer medveten 
om vårdutbud vid osteoporos. 

Hög 
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Författare/ 
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27 Åstrand, 
Nilsson, 
Thorngren 

(2012) 

Sverige 

Screening for 
osteoporosis 
reduced new 
fracture incidence 
by almost half 

 

Undersöka om 
screening minskar 
fallen av fraktur 

Tvärsnittss
tudie  

239 av 306 
deltagare 
genomgick 
inte screening 
219 av 286 
genomgick 
screening  
50-75 år  

Frakturincidensen var 42 % lägre i den 
grupp som fick screening, samt 
minskat antal dödsfall. 
 
 
 
 
 

Medel 



 


